
Anexă nr. 4

PROTOCOL de FINANŢARE

nr. ...... din data de...........

Cap. I - PĂRŢILE CONTRACTANTE

Art.1. – Municipiul Cluj-Napoca, reprezentat prin primar, domnul Emil BOC, cu sediul
în Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, judeţul Cluj, cod fiscal 4305857, cont RO43 TREZ
24A5  1010  3203  030X,  deschis  la  Trezoreria  Cluj-Napoca,  denumit  în  continuare
instituţia finanţatoare,  

          - Cultul religios………………………………………………………….................,
unitatea  de  cult............................................................................................reprezentată
prin...................................................................................,  cu  sediul  în  localitatea
……........................,str.............................,nr........,  judetul............................,  cod
fiscal................................................, cont.............................................................................,
deschis  la..........................................................................................având  Statutul  de
organizare şi funcţionare recunoscut prin H.G. nr..../......., publicat în Monitorul Oficial al
României,  Partea  I,  nr....  din  ..........,  numit  în  continuare Cultul  recunoscut/unitatea
centrală de cult pentru unitatea de cult__________________________

în temeiul:

- O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificările
şi completările ulterioare prin Legea nr.125/2002;

- H.G.  nr.  1470/2002  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  aplicarea
prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

- Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local
al  municipiului Cluj-Napoca,  pentru unităţile de cult  aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România aprobat prin HCL nr._____/,

au încheiat, de comun acord, prezentul protocol.

Cap. II - OBIECTUL

Art. 2. - Obiectul protocolului îl constituie stabilirea cadrului general şi condiţiile în care
unitatea  finanţatoare  alocă  sprijin  financiar  unităţii  de  cult  pe  baza  dispoziţiilor
Ordonanţei  Guvernului  nr.  82/2001 privind  stabilirea  unor  forme  de  sprijin  financiar
pentru unitatile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată
cu  modificări  prin  Legea  nr.  125/2002, modificată  şi  completată  şi  a  normelor
metodologice  pentru  aplicare  ale  acesteia,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.
1470/2002, cu modificările şi completările ulterioare si HCL nr. ….. / …......
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             - Sprijinul financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca este în
valoare de …………..,fiind alocat pentru …………………………………………………,
conform HCL nr……./……… 

Cap. III DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 3. - Cultul recunoscut, prin unităţile sale locale şi centrale de cult, poate beneficia
de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale, în condiţiile legii.

Art. 4. - În cadrul procesului de alocare a sprijinului financiar de la bugetul municipiului
Cluj-Napoca  către  unităţile  de  cult  componente,  cultul  recunoscut are  următoarele
drepturi şi responsabilităţi:

a) de a verifica şi aviza, prin centrele eparhiale sau, după caz, structuri locale similare,
documentaţia  prin  care  unitatea  de  cult  din  subordine  solicită  unităţii  finanţatoare
sprijin financiar în baza Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002, modificată şi completată şi
a normelor de aplicare ale acesteia;

b) de a urmări corectitudinea şi respectarea termenelor pentru justificarea sumelor primite
ca sprijin financiar, în conformitate cu O.G. nr. 82/2001, şi destinaţia fondurilor alocate
prin certificarea documentelor transmise unităţii finanţatoare;

c) are obligaţia să ia măsurile necesare direct sau prin centrele eparhiale, după caz, pentru
ca  unităţile  de  cult  din  subordine  care  au  primit  sprijin  financiar  de  la unitatea
finanţatoare şi  nu l-au justificat  în  termenul  legal  să  restituie  la  bugetul  local  suma
nejustificată.

Art. 5. - Cultul recunoscut va coopera şi va sprijini reprezentanţii unităţii finanţatoare
 în activitatea de verificare pe teren a obiectivelor pentru care se solicită sau a fost acordat
sprijin financiar.

Art.  6.  - În  situaţia  în  care unitatea   finanţatoare nu poate  vira  fondurile  financiare
direct unităţii de cult solicitante, ci le transmite prin intermediul cultului recunoscut sau
centrului eparhial, după caz, acesta din urmă are obligaţia de a transmite întreaga sumă
alocată  de  către unitatea  finanţatoare unităţii  beneficiare  în  cel  mult  cinci  zile
lucrătoare.

Art. 7. – Părţile pot stabili, de comun acord, un calendar al întâlnirilor cu reprezentanţii
cultului recunoscut sau centrelor eparhiale, după caz, în vederea justificării integrale a
sumelor primite.

Art. 8. -  Unitatea finanţatoare are dreptul de a nu mai aloca timp de trei ani sprijin
financiar pentru unităţile de cult care nu  justifică fondurile alocate,  iar timp de un an
unităţilor de cult care le-au justificat cu întârziere.
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Art. 9. - Unitatea finanţatoare  are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantul său, la
recepţia lucrărilor de construire sau reparare a bisericilor realizate şi cu sprijinul său.

Art.  10. - Unitatea  finanţatoare  are  dreptul  de  a  solicita  periodic  cultului
recunoscut situaţia  privind  folosirea  şi  justificarea  fondurilor  alocate  unităţilor  din
subordinea sa.

Art. 11. - Modul de utilizare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult recunoscute
din  România  se  supune  controlului  compartimentului  de  specialitate  din  Primăria
municipiului Cluj-Napoca, Biroul de Audit public intern, potrivit legii. Curtea de Conturi
exercită controlul financiar asupra utilizării fondurilor publice de către unităţile de cult,
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.

Art. 12 Unitatea finanţatoare  are obligaţia să sesizeze organelor de control, în cazul
existenţei unor indicii temeinice privind folosirea ilegală a fondurilor alocate unităţilor de
cult.

Art. 13  La depunerea documentelor justificative aferente acordării sprijinului financiar,
unitatea  de  cult  va  depune,  la  registratura  Primăriei  municipiului  Cluj-Napoca,  str.
Moţilor  nr.  5-7,  și  un  raport  financiar  al  lucrărilor  executate,  care  va  evidenția  și
cofinanțarea lucrărilor de către cultul religios (dacă există) - din surse proprii sau din alte
surse.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA,

Primar,

Emil Boc

CULTUL RELIGIOS/Unitatea de cult

…......................................

Direcția Economică,            

Direcția Tehnică,

Serviciul Tehnic, reparații imobile, monitorizare      
servicii comunitare de utilități publice,
                   
Direcția Juridică, 

Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte
Director general,

Şef  serviciu,                                                                                          
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